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кезінде қазіргі заманғы қозғалтқыштары бар автомобильдердің зиянды 
шығарындыларын азайтуға мүмкіндік беретін факторларға әсер ету. 

Түйін сөздер: көлік, қоршаған орта, бөлініп шығу, баламалы отын. 
 

Abstract 
Therefore, along with the development of new directions that ensure the reduction of 

harmful emissions by internal combustion engines, first of all it is necessary to work on those 
factors that allow to reduce harmful emissions of cars with modern engines while performing 
transport work. 

Key word: transport, environment, allocation, greenhouse gas, alternative fuel. 
 

 
 
 
ӘОЖ 528.1 
 
САРСЕМБЕКОВА З.К. – докторант PhD (Алматы қ., әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті) 
ПЕНТАЕВ Т.П. – т.ғ.д., профессор (Алматы қ., әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті) 
БАЙДАУЛЕТОВА Г.К. – магистрант (Алматы қ., әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті) 
КАРАСАЙ С.Ш. – т.ғ.к., доцент (Алматы қ., Қазақ қатынас жолдары 

университеті) 

 
ГНЖ  ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША 

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН САЛУ МЕН ҚАЙТА ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДЕ 
ПЛАНДЫҚ-БИІКТІКТІК НЕГІЗДЕУ 

 
Аңдатпа 

Мақалада автомобиль жолдарын салу мен қайта қалпына келтіру кезінде пландық 
биіктіктік негіздеуде дәстүрлі әдістерді салыстыра отырып, ГЛОНАСС/GPS 
навигациялық технологияларды қолдану арқылы жол жұмыстарын орындаудың 
артықшылықтары қарастырылады.  

Түйінді сөздер: пландық-биіктіктік негіздеу, GPS/ГЛОНАСС, автомобиль жолдары.  
 
Территориясының көлемі жағынан әлемде тоғызыншы орынды иеленетін Қазақстан 

үшін көлік желісінің мәселесі әрдайым өзекті болатыны белгілі. Экономикамыздың 
қарқынды дамуы жекелеген өңірлер арасында және өңірлер ішінде сенімді және сапалы 
көлік байланыстарын жүргізу басты назарда. Сол үшінде, бұл мәселені тез шешу 
тәсілдерінің бірі қазіргі заманғы, сапалы және сенімді автомобиль жолдары желісін салу 
болып табылады. 

Құрылыстың геометриялық параметрлерінің дәлдігін қамтамасыз етуде ғылыми 
негізделген нормативтік база және оған сәйкес әдістемесі болған кезде ғана сапалы 
құрылыс жүргізуге болатынын жақсы білеміз. Олай болса ГНЖ геодезиялық бақылау 
деректері бойынша автомобиль жолдарын салу мен қайта қалпына келтіруде пландық-
биіктіктік негіздеу жайында біраз шолулар жасайық. 

Геодезиялық пландық-биіктіктік түсіріс торларын жерсеріктік технологияларын 
қолданумен, теодолиттік жүрісті құрумен, триангуляцияны дамытумен, сызықтық-
бұрыштық торлармен, тура кері және аралас қилыстырумен, техникалық нивелирлеу 
жүрісімен, сонымен қатар жерсеріктік биіктіктік анықтаулар арқылы дамытады. 



Пландық-биіктіктік негізін жерсеріктік технологияларын қолдану арқылы дамытуда 
төменде көрсетілген кестедегі ұсыныс орындалу қажет. Толық мәлімет [1]. 

 
1-кесте. Түсірілім негіздемесін дамыту әдістерін қолдану бойынша ұсыныс 
 

Түсіріс 
масштабы; 
жер бедері 
қимасының 

биіктігі 

Пландық негіздемесі Пландық-биіктіктік немесе 
биіктіктік негіздемесі 

1:10 000, 
1:5000, 
1 м 

Сәулелі Жерсеріктік анықтау 
әдістері Тораптық Жерсеріктік анықтау 

әдістері 

1:2000, 
1:1000, 
1:500, 
1 м және одан 
жоғары 

Тораптық Жылдам статикалық 
немесе реоккупация Тораптық Жылдам статикалық 

немесе реоккупация 

1:5000, 
0,5 м Сәулелі Жылдам статикалық 

немесе реоккупация Тораптық Статистикалық 

1:2000, 
1:1000, 
1:500, 
0,5 м 

Тораптық Жылдам статикалық 
немесе реоккупация Тораптық Статистикалық 

 
Қазіргі уақытта түсіріс негізінің пландық координаталары мен пунктың биіктігін 

GPS/ГЛОНАСС технологиясымен түсіріс тораптарын құру арқылы немесе бір жағы 
байланбаған пункт әдісі арқылы анықтайды.  

Жерсеріктік позициялау, ғаламдық жерсеріктік навигациялық жүйелердің  негізінде 
геодезиялық түсірістерде кеңінен қолданады.  

Қазақстанда бұл технология өткен ғасырдың соңынан бері белсенді қолданылып 
келеді. 

Жерсеріктік позициялаудың геодезиялық ізденістерде практикалық зерттеулердің 
нәтижесінде дәстүрлі түсірістерге қарағанда көптеген артықшылықтары бар екені 
анықталды. Олар, қанағаттанарлық дәлдік, геодезиялық пункттер арасында көріну 
болмаған жағдайдағы түсіру мүмкіншіліктері, ауа райы жағдайларына тәуелсіздігі және 
т.б). Жерсеріктік технологиялардың ең маңызды қасиеттері, координатты анықтаудың 
автоматтандырылу мүмкіндігі болып табылады. Бұл түсірістің жедел орындалуын 
қамтамасыз етеді. 

Жерсеріктік позициялау әдістері экономикалық жағынан тиімді, геодезист 
қызметінің өнімділігін арттырады. Сондай-ақ жол құрылысын жүргізу кезіндегі 
аудандардың регионалдық ерекшеліктеріне байланысты (мысалы, таулы аймақ) кездесетін 
күрделі түсіру жұмыстарының тиімділігін арттырады.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. 
Қазіргі таңда жол саласындағы геодезиялық ізденістер кезінде қолданатын заманауи 

әдістердің көптеген түрлері бар. Геодезия саласындағы барлық жұмыстардың негізі ол 
пландық-биіктіктік негіздеу болып табылады. Объектіде топографиялық-геодезиялық 
жұмыстарды орындау үшін міндетті түрде пландық-биіктіктік негіздемесі құрылады. Ол 
«жалпыдан  жекеге қарай» жалпы геодезиялық желілерді құру принципіне негізделген.  

Пландық түсіріс негізі – бұл полигонометрия әдісінің негізінде құрылған тораптар, 
ол өз кезегінде қабылданған координаттар жүйесіндегі пункттердің орнын анықтайтын 
және полигонометриялық жүрісті құрайтын және жекелеген теодолиттік жүріс түрінде 



немесе ГЛОНАСС және GPS қазіргі заманғы навигациялық жүйелерін қолдана отырып, 
мемлекеттік геодезиялық тораптар пункттеріне байланыстыра отырып, сызықтардың 
ұзындықтарын  анықтауға негізделген. 

Биіктіктік негіздемесі – бұл жоғары класты (үшінші және төртінші класты) нивелир 
мен нивелирлік рейканың көмегімен топотүсірістерге негіз болатын мемлекеттік 
геодезиялық тораптардың пункттеріне байланыстыра отырып орындалатын нивелирлік 
жүріс. 

Жергілікті жерде дәл нүктеге орналасу үшін GPS және ГЛОНАСС ғарыштық 
желілерінің сигналдары негізінде ғарыштық геодезиялық жабдықтар пайдаланылады 
(бірлесіп «GNSS» деп аталады) [2]. Пландық-биіктіктік өлшеулер геодезиялық 
ізденістерде дифференциалды режимде ғарыштық қабылдағыштармен орындалады [3]. 
Дифференциалдық режим базалық станция деп аталып кеткен тексеруші ғарыштық 
қабылдағыш көмегімен жүзеге асырылады. Базалық станция кеңістік координаталары 
белгілі нүктеде орнатылады. Белгілі координаталар (геодезиялық өлшеулер негізінде 
алынған) мен өлшенген координаталарды салыстыра отырып, базалық қабылдағыш 
түзетулер енгізе отырып жұмыс қабылдағышының (ровер) нәтижелеріне қолданады. 

[4] жұмыстарында пландық-биіктіктік негізін құрама технологияларды қолдану 
еңбек шығындарын 30-40 пайызға қысқартуға мүмкіндік беретінін және бұл ретте 
дәстүрлі әдістерге қарағанда пландық-биіктіктік негізін құруда қатысты дәлдіктің 
шамамен 1,5-2 есе жоғары екенін атап айтты. Сонымен қатар биіктік негіздемені құру 
кезінде геометриялық нивелирлеуді (техникалық және 4 класты) спутниктік бақылаумен 
ауыстыруға болатынын көрсетті. 

[5] ізденістерінде тораптарды салуда нивелирлеумен Жерсерік әдісітері арқылы 
биіктіктерді анықтаудың дәлдігін салыстырып қарастырды. 

[6] Жұмыстарында «Статика» режимінде 5-10 мм, RTK режимінде 10-20 мм осындай 
дәлдікке қол жеткізгендерін айтады.  

[7] өз жұмысының нәтижесінде пландық-биіктіктік негіздеу барысында жерсеріктік 
құрылғыларды қолдану арқылы өті тез және нақты нәтижеге жеткендігін жазған. 

Зерттеу нәтижесі мен тұжырымы. 
Аталған жұмыстарды қарастыра келіп ГЖН автомобиль жолдары құрылысы кезінде 

бастапқы пунк тораптары сирек орналасқан болса немесе өте қашықта орналасса онда 
жерсеріктік геодезиялық қабылдағыштарды (GNSS-қабылдағыштарды) пайдалана 
отырып, жерсеріктік геодезиялық анықтамалардың әдістерін пайдаланған жөн. Бұл қысқа 
мерзімде пландық- биіктіктік негіздемесі тірек пунктеріне, координаттар мен биіктіктерді 
қысқа уақыт ішінде анықтап беруге мүмкіндігі бар. Жоғарыда айтылған жұмыстардың 
нәтижесінде дәстүрлі әдістермен салыстырғанда Жерсеріктік навигациялық жүйелердің 
көмегімен шешілген тапсырмалардың тиімді жіне өнімділігімен қателіктерінің төмендігін 
атап айтқан. Демек ГЖН бірден-бір геодезия саласының қарқынды дамуында басым 
бағыттарының бірі болып отыр. 

Навигацияның ғарыштық жүйесінің артықшылығы үлкен арақашықтықта керекті 
координат жүйесінде нүктенің координатын анықтау мүмкіндігімен ерекшеленеді және 
еңбек өнімділігін арттырады [8]. 

Қорытынды. 
Автомобиль жолдарын салу мен қайта қалпына келтіру кезінде пландық биіктіктік 

негіздеуде  спутниктік өлшеу әдісі дала жұмыстарының уақытын айтарлықтай қысқартуға 
және өлшеу сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы спутниктік 
технологиялар негізінде автомобиль жолдарын салу мен қайта қалпына келтіру кезінде 
топоцентрлік тікбұрышты координаттар жүйесін дамыту мен орнату барысында 
геодезиялық қамтамасыз ету құрылымын өзгерту қажетілігі туындап отыр. Тәжірибелік 
өндірістік жұмыстардың нәтижелері автомобиль жолдарын салу мен қайта қалпына 
келтіру кезінде GPS-әдістерін қолданудың жоғары тиімділігі расталады. Яғни талдау 



жасау барысында биіктік негіздеуді құру барысында геометриялық нивелирлеу 
(техникалық және 4 класс) ғарыштық бақылаулармен алмастыруға болатыны көрсетілген. 

«ГЛОНАСС/GPS» технологиялары жол шаруашылығындағы жүргізілген 
тәжірбиелерге сәйкес инженерлік-геодезиялық ізденістерде және бөлу жұмыстарында, 
сондай-ақ жол-құрылыс техникаларын қолданғанда экономикалық жағынан тиімді екенін, 
сапаны арттыруға болатыны байқалды. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества выполнения дорожных работ с 
применением навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS, сопоставляя традиционные 
методы планового высотного обоснования при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог.  

Ключевые слова: планово-высотное обоснование, GPS/ГЛОНАСС, автомобильные 
дороги. 

 
Abstract 

The article discusses the advantages of road works with the use of navigation technologies 
GLONASS / GPS, comparing the traditional methods of planned high-altitude justification in the 
construction and reconstruction of roads.  

Keywords: horizontal and vertical justification, GPS / GLONASS, road. 
 
 
 
 
 
 
 


